
suurimpana piirileiri Ryske ´19. Kevään  tapahtumakalenteri kääntöpuolella, ota 
talteen! Saukot koettavat saada Savonlinnan partiotoimintaa entistä enemmän 
näkyville ja tämän harrastuksen piiriin lisää nuoria. Löytyykö kenties teidän 
perheestä tai tuttavapiiristä tarpojaikäisiä (12-15 v.) ei-vielä-partiolaisia? Nyt kaikki 
mukaan! Helmikuun alussa järjestetään kaikkien partioperheiden yhteinen 
ulkoilupäivä Kasinonsaarilla ja tämähän on kaikille avoin tilaisuus. Houkutelkaahan 
siis tutut paikalle!

Partiovasemmalla, Lpkj 

SAIMAAN LAIVUE – lisää laadukasta meripartiotoimintaa!

Viime kesän Satahangan siirtopurjehduksella sai idean ja alun Saimaan alueen 
meripartiolippukuntien yhteistyö, jonka merkiksi perustettiin työryhmä kehittämään 
”Saimaan laivuetta”. Tähän laivueeseen kuuluvat meripartiolippukunnat 
Lappeenrannasta, Imatralta, Joutsenosta, Mikkelistä, Savonlinnasta, Joensuusta 
sekä Kuopiosta. Laivueen lippukunnat auttavat toisiaan mm. koulutusasioissa, mutta 
järjestävät myös toimintaa, joka on mahdotonta yhden lippukunnan järjestää. 
Toiminta alkaakin tehokkaasti: virallinen kaikille jäsenlippukunnille avoin 
perustamisjuhla pidetään Savonlinnassa 3.3. ja ensimmäinen laivueen 
yhteisregatta kokoontuu Haukivedelle 28.-30. kesäkuuta. Lisäksi lokakuussa 
laivueen voimin lähdetään Kreikkaan purjehdukselle, ja tämä partiomatka on 
tarkoitettu samoajaikäisistä ylöspäin. Lisätiedot nettisivuilla!

RYSKE '19 – lähde leirille vaikka pariksi päiväksi 24.-31. heinäkuuta!

Ensi kesän tärkein tapahtuma on Järvi-Suomen Partiopiirin iso kesäleiri, joka tällä 
kertaa on nimeltään Ryske. Leiri pidetään heinäkuussa Nurmeksessa ja sille voivat 
osallistua kaikki eri ikäiset partiolaiset. Myös aikuiset! Saukkoja leirille osallistuu ja 
majoittuu omassa leirisavussaan. Leiriä rakennetaan ja puretaan viikkoa ennen ja 
jälkeen leirin. Ilmoittautuminen leirille on alkanut tammikuussa ja jatkuu 28.2. saakka.
Lisätietoja: https://ryske19.fi/

AIKUINEN TUKI – tule mukaan partiotoimintaan!

Mukaan voi tulla ilman pelkoa ryhmänjohtajaksi joutumisesta tai loputtomalle
työleirille päätymisestä. Toiveena on perustaa kevättalven aikana ”Aikuisvartio”, joka 
kokoontuu kololla kuten mikä tahansa muukin ryhmä, mutta vain kerran-pari kuussa. 
Lippukunnan Aikuisille on tiedossa mm. oma purjehdus kesän korvalla.

Olisiko sinulla jokin taito ja aikaa, jolla tukisit toimintaamme? Voit vastata kyselyyn 
osoitteessa: https://goo.gl/Q5P4YK 
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TOIMINTAKALENTERI kevät 2019
Tapahtumista on lisätiedot ja ilmoittautumislinkit lippukunnan kotisivuilla osoittessa: 
www.savonsaukot.fi/toimintakalenteri

HELMIKUU

Lippukunnan ulkoilupäivä Kasinonsaarilla 9.2. 
Toiminnallinen ulkoilupäivä pitää sisällään talvisia ulkoleikkejä,                                  
kuin kuumaa mehuakin. Partiotaitojaan voi koetella rastiradalla 
vaikka koko perheen voimin! OMM = Omat Makkarat Mukaan
Talvileiri 22.-24.2.
Sulkavan, Juvan ja Savonlinnan partiolaiset leireilevät yhdessä 
Juvalla helmikuun lopulla. Sudenpennuilla leiri kestää lauantaista 
sunnuntaihin, muilla perjantaista sunnuntaihin. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä (VIP) on 10.2. → www  .  kuksaan.fi/25424

MAALISKUU
Saimaan laivueen perustamisjuhla 3.3.
Vuoksen vesistön meripartiolippukunnat kohtaavat kaikki yhdessä
ensimmäistä kertaa. Viralliset niskaan ja Olavinlinnaan!
Maaliskuun yöretki
Kevättalven retkelle seikkailijat ja tarpojat suuntaavat Huosioon 
Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin, seuraa nettisivuja!

HUHTIKUU
Yrjönpäivän partioparaati ja -juhla 23.4.

        Partiolaisten suojeluspyhimyksen päivänä järjestäydytään 
juhlalliseen partioparaatiin ja palkitaan ansioituneita 
lippukuntalaisia. 

TOUKOKUU
Jollalive 18.-19.5. 

        24H purjejollalla satama-allasta ympäri la-su. Tämähän kuulostaa 
ihan partiotoiminnalta! 
Yhdistysten kevättori 25.5.
Lettuja ja tikkupullaa! Partiotyön hyväksi.
Lippukunnan iltanuotio Kaupinsaaressa 27.5.

          Partiokevät päätetään koko lippukunnan yhteisellä Iltanuotiolla 
Kaupinsaaressa, jonne siirrytään lippukunnan aluksilla Kauppatorin 
vieraslaiturista.        

C/o Pia Lehikoinen facebook:  Savon Saukot ry
Saarilahdentie 1 www.savonsaukot.fi Instagram: savonsaukot
57210 SAVONLINNA Twitter: Savon Saukot

x x

x x x x x

x x x

su
de

np
en

nu
t

se
ik

ka
ili

ja
t

ta
rp

oj
at

sa
m

oa
ja

t
ai

ku
is

et

x x x x x

x x x x x

x x

Koonnut  tiedotusvastaava/lpkja 

x x x x x

x x x x x


